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Tre kaniner
Det var en gång tre kaniner som heter Emeli, Albin och Rune. Dom var i 
skogen och lekte. 



Räven letar efter mat. Då såg han kaninerna. Då tänkte han äta upp dom. 
Han smög på kaninerna. Dom hade bra syn så de såg räven.



Då sprang dom iväg hem och gömde sig.  

Efter ett tag tittade Albin ut för att se om räven var kvar. Räven hade 
tröttnat och smugit iväg. Då gick kaninerna ut och lekte igen.

Mostafa, Benjamin, Omar



Fåret och vargen 
Det var en gång ett får som 
bodde på en bondgård. 
Han hette Mars. 

Och det fanns en 
varg. Han var så dum 
men fåret var så 
smart.



Vargen skulle försöka att äta fåret. 
- Jag ska hoppa på fåret nu. 
 
Men fåret hörde honom. 
- Jag kommer att låsa alla dörrar och alla fönster utom ett fönster för att jag ska ta ut 
svansen och vargen blir arg. 
 
Vargen blev riktigt arg. Han sprang bara mot fårets svans. Fåret tog in svansen och då kom 
vargens huvud mitt i dörren och han bet sig i sin egen svans istället. Det gjorde jätteont .



Vargen tänkte på ett nytt förslag. Han tänkte på att gå genom skorstenen. Han klättrade och 
försökte ett hundra tusen gånger men på det sista försöket kunde han klättra på taket och 
gå genom skorstenen. Men hans svans brann och då skrek han: 
- Aaaj! och sprang mot skogen. 
 
Vargen tänkte på att klä på sig fårdräkt och så ställde han sig framför bondgården för att 
fånga fåret och äta det. Vargen knackade på dörren. Han tänkte att om fåret öppnade 
dörren så vargen kom in och sen stängde fåret dörren så skulle vargen hoppa på fåret. Men 
hans huvud kom mitt i dörren en gång till. 
 



Vargen tänkte gömma sig på bondgården. När fåret gick ut och ville vila på en varm sten 
skulle vargen hoppa på fåret. Men vargens huvud kom på stenen och vargen fick bandage 
på hela kroppen. Han blev helt vit och gav upp. 
 

Då levde fåret lyckligt i alla sina dagar. Och 
vargen jagade inte fåret mer.

Casper, Osaid



Riddarkatterna  
Det var en gång en kung som bodde i ett slott i skogen. Kungen var så glad idag för han 
hade skrämt bort hundarna. 



Kungen var lycklig och gick ut från sitt slott. Utanför hans slott stod två riddarkatter. Kungen 
var så glad att se de två riddarkatterna. Han tog in dom. Katterna fick mat och vatten.



Då kom dom två hundarna. Kungen skickade ut sina två vakter. Hundarna lurade in dom i 
nätet. 
 
Det som var tur var att en av riddarna skar upp nätet. Riddarna kom loss och en av riddarna 
frågade den andra riddaren om de skulle fråga riddarkatterna. Den andra riddaren sa ja.



Dom hämtade riddarkatterna som hoppade 
ner från trädet och sedan jagade dom 
hundarna. 
Dom fick tag i hundarna, men hundarna 
kom loss.

Katterna jagade hundarna igen och fick tag 
i dem.



Det dom inte visste var att dom två hundarna var egentligen 10 små hundvalpar. Katterna 
tog fem valpar var och började att leta efter kungen. 
 
Katterna sprang till slottet och hittade kungen. Kungen som var så rädd för hundar frågade 
stammande katterna: 
- Vaar hittadddddddddde nnnnni ddddommmmm 10 små vavavalparnaa? 

Odde, Nathan

10 år senare började kungen gilla valpar. Men inte hundar! 
 
Snipp snapp snut, nu var vår saga slut!



Goda människor vinner 
Det var en gång en prinsvakt med tre dvärgar som bodde i ett slott.



Utanför slottet fanns det ett hus och i det bodde en häxa som hette 
Pomperipossa. 
 
Bredvid huset fanns ett annat hus och där bodde Pomperipossas kompis Häxa.



Häxa och Pomperipossa ville döda de tre dvärgarna för att ta magi från 
dem. Men prinsvakten ville inte att Pomperipossa och Häxa skulle ta 
dvärgarnas magi. För att om de tog magin så skulle de attackera slottet.



Häxa hade en röd drake och en varg som hjälp och Pomperipossa hade en T-rex som hjälp.



Häxa sa till vargen att han skulle äta de tre dvärgarna. När vargen kom till de tre dvärgarna 
så såg han en vit örn. Örnen såg vargen också. Örnen flög till de tre dvärgarna för att säga 
till dem att vargen skulle äta upp dem. De tre dvärgarna blev rädda. De sa till prinsvakten. 
Prinsvakten skulle komma tillbaka med många soldater. 
 
Vargen sa till Häxa att draken och T-rexen skulle vara i slottet. Pomperipossa och Häxa skulle 
försöka attackera slottet på natten men prinsvakten var redo. När Häxa och Pomperipossa 
kom till slottet så började prinsvaktens soldater skjuta pilar och då kom många soldater 
med svärd.



 
 
 
 
 
På vägen hem bråkade både Häxa och  Pomperipossa och de två sa båda att det var den 
andras fel och sen gick Häxa mot öster och Pomperipossa mot väster. 

Adam, Ahmed, Saoud, Oscar 

SNIPP SNAPP SNUT SÅ VAR SAGAN SLUT!



Drakmonstret 

Det var en gång ett gammalt hus. Huset var i skogen och där var det ett 
sjukt barn.



När han blev stor så blev han ett drakmonster. Han hade många isdrakar. En gång blev 
drakmonstrets ögon röda och han blev ond. Och då tänkte han förstöra världen med drakar.



När alla såg det då tänkte de göra rustningar och svärd. Men då kom sir Saif- Ali. Han hade 
en jättestark rustning och med hans rustning kunde man teleporteras.



Han såg drakmonstret och slog fem gånger på det. Så räddade han världen och alla levde 
lyckliga i alla sina år.

Saif-Ali, Natan


